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FORMITEK® GEL 
Ficha Técnica

1 - Nome Comercial: FORMITEK®

2 - Composição
................................................................................................................................................. 0,3%  p/p

Benzoato Denatonium (substância amargante para prevenir a ingestão acidental por humanos) ........... 0,001% p/p

3 - Fórmula Molecular: C10H6 F17 NO2S 

4 - Formulação: Gel 

5 - Apresentação: Seringa com 10g e 30g

6 - Toxicologia:
DL50 aguda oral para ratos............................................................................>  2000 mg/kg
DL50 aguda dermal para ratos......................................................................> 2000 mg/kg

7 - Mecanismo de Ação:
FORMIGAMA inibe a formação do ATP no sistema metabólico provocando paralisia e morte dos insetos. Age por ingestão.

8 - Indicações de Uso:
Inseticida de ação residual é indicado para o controle de formigas domésticas.

9 - Modo de Usar:
Faça uma avaliação prévia das instalações a serem tratadas, visando os pontos críticos de infestação. A quantidade de isca 
dependerá do grau de infestação, tamanho da área a ser tratada e disponibilidade de alimentos. Como indicação geral deve-se 
aplicar de 0,25g a 0,50g  por m2. O aumento da quantidade de isca não prejudica a qualidade da aplicação. Quanto maior o 
número de pontos de iscagem maior será a chance de sucesso em sua aplicação. Aplicar com êmbolo ou pistola dosadora, em 

com inseticidas líquidos ou produtos de limpeza.

Vantagens:
cessário desocupar a área para a aplicação do produto.

Pode ser aplicado com seringa ou pistola dosadora.
Aplicação simples e limpa.

contamina o ambiente.
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10 - Precauções: Cuidado! Perigosa sua ingestão, inalação ou absorção pela pele.
 Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo. Venda restrita a instituições ou empresas 

especializadas.
Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos.

nter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias.
car sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários.

 Advertir usuários sobre medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa 
protetora adequada, luvas, proteção ocular e /ou proteção respiratória.

Evitar o contato do produto com a pele e os olhos.
comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Só utilizar em local de difícil acesso a crianças e animais domésticos.

11 - Sinais e Sintomas de Intoxicação:
Fraqueza, sonolência e dor de cabeça. Pode causar irritação de pele e olhos.

12 - Vazamento Acidental:
Absorver o produto com material inerte tal como: papel toalha, terra, areia, caulim e pano.

13 - Método para Desativação:
Incineração industrial.

14 - Descarte de Embalagens:

15 - Primeiros Socorros:
 INGESTÃO: No caso de ingestão não provoque vômito, procure o médico levando a embalagem ou 

rótulo do produto;
 OLHOS: No caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure o médico 

levando a embalagem ou rótulo do produto;
 PELE: No caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância e procure o médico 

levando a embalagem ou rótulo do produto;
 INALAÇÃO: No caso de inalação do produto procure local arejado e vá ao médico levando a embalagem 

ou rótulo do produto. Se inalado em excesso remover a pessoa para local ventilado.
 Caso suspeito de intoxicação (por ingestão, contato, inalação) procurar o Centro de Intoxicações ou 

Serviço de Saúde levando a embalagem ou rótulo do produto.

16 - Instruções para Uso Médico:

Resp. Técnico: Walter Luiz Vieira de Carvalho CRQ: 043311-36 / 4ª região 

Registro no M.S. 3.0425.0090.001-0

Fabricado por:
ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Av. Alexandrina das C reira, Nº 964
12412-800 - Distrito Industrial, Pindamonhangaba – SP
CNPJ: 90.821.554/003-04 
Indústria Brasileira
Site: www.rogama.com.br 
e-mail: sac@rogama.com.br 
SAC: (12) 3644-3030

Telefone  de Emergência: 0800 0141149
Grupo Químico: Sulfonamida Fluoroalifática  
Nome Comum: 
Ação Tóxica: Hipermeabilizante e anemia  
Antídoto/Tratamento: 

Atendimento Médico Rogama - 24 hrs

Não é necessário estabelecer período de reentrada.


